Zmluva o poskytnutí služieb
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Liptovské múzeum v Ružomberku
Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
Zastúpený:
PhDr. Martin Krupa, riaditeľ
IČO:
35993154
DIČ:
2020590363
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Č. účtu:
7000481475/8180
SK47 8180 0000 0070 0048 1475
Zhotoviteľ:
M. Madačova 1
034 01 Ružomberok
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Č. účtu:

Folklórny súbor Liptov
Mgr. Igor Littva
37803271
2021550597
SK07 7500 0000 0040 0675 2439

II.
Predmet diela
1. Predmetom diela je moderovanie a zabezpečenie kultúrno - vzdelávacieho podujatia
Festival pod Sidorovom 2019 v rámci realizácie projektu: „Festival pod Sidorovom
- festival pastierskeho folklóru“, č. projektu 19-441-00715, ktorý podporil
z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Zhotoviteľ zabezpečí na podujatí program zložený z 5-tich umeleckých zoskupení:
a) Folklórna skupina Sliačanka z Liptovských Sliačov
b) Folklórna skupina Likava z Likavky
c) Folklórna skupina Smrečany zo Smrečian
d) Folklórny súbor Liptov z Ružomberka
e) Folklórny súbor Podpoľanec z Detvy
Moderátorom podujatia bude: Mgr. Igor Littva

III.
Cena za dielo
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. o cenách ako cena pevná
zmluvná:
Celková cena : 1 700,00 € (slovom: jedentisícsedemsto 00/100 EUR).

2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu po poskytnutí služby na
základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Faktúra musí obsahovať všetky
náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, ako aj názov
a kód projektu.

IV.
Čas a miesto plnenia
Miesto plnenia prác:

Vlkolínec

Termín poskytnutia služby:

18.8.2019

V.
Záverečné ustanovenia
V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia
vzájomnou dohodou.
Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov riadne
potvrdených a podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, pre objednávateľa 2 vyhotovenia,
pre zhotoviteľa 1 vyhotovenie.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení.

V Ružomberku dňa 05.08.2019

Objednávateľ

––––––––––––––––––––––––––

Zhotoviteľ

–––––––––––––––––––––––––

